ANNOPOL - SOUTHAMPTON
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Wyjazdy z Polski wtorek, czwartek, piątek, sobota
ANNOPOL - Dw. PKS
OŻARÓW - Dw. PKS
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI - Parking za hotelem
'Accademia'
STARACHOWICE - DW PKP Zachodni
------------------------------------KATOWICE - Dw. PKS, ul. Piotra Skargi
CHORZÓW - Stacja paliw, DTŚ 55, pomiędzy salonami Ford i
Toyota
BYTOM - Parking C.H. 'Plejada' Al. J.N. Jeziorańskiego 25
ZABRZE - Plac Warszawski
GLIWICE - Dw. PKS ul. Pionierów 8
STRZELCE OPOLSKIE - Hotel Leśny
OPOLE - Dw. PKS, st. 1
WROCŁAW - Dw.PKS, ul. Sucha peron 5
LEGNICA - Dw.PKS
OLSZYNA - Granica
------------------------------------ANTWERPIA - Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10
-----------------------------------------MAIDSTONE - Maidston Service przy autostradzie M20
LONDYN - Victoria Green Line
GUILDFORD - Egerton Road naprzeciwko Tesco
PORTSMOUTH- The Hard Interchange
SOUTHAMPTON - Bus Stop przed Overline House
Wyjazdy z Anglii: poniedziałek, czwartek, sobota, niedziela

12:45
12:30
11:30
11:00
07:00
06:50
06:30
05:15
06:00
05:15
04:30
03:00
02:00
01:00
14:45
09:30
08:00
06:15
05:15
04:30
1,4,6,7

1 – poniedziałek, 2- wtorek, 3 środa, 4 – czwartek, 5-piątek, 6 – sobota , 7- niedziela
REZERWACJA w Polsce Autokar Polska
Tel. 032 / 222 14 71
e- mail biuro@autokarpolska.com.pl Skype : Autokar Polska GG 8885284
WAŻNE INFORMACJE
BILET OPEN
Bilet open ważny jest 12 miesięcy od daty wyjazdu.
Datowanie biletów dokonywane jest w miarę dostępnych miejsc w autokarze i powinno nastąpić przynajmniej 2 tygodnie
przed planowaną datą powrotu. Opłata: 35 PLN, 10 GBP lub 5 EUR.
NADBAGAŻ
Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.
PRZEWÓZ ZWIERZĄT
Przewóz zwierząt jest zabroniony – wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych.
ZWROT BILETU
W przypadku rezygnacji z przejazdu, zwrot należności dokonuje kasa, w której bilet był zakupiony wg poniższych zasad:
bilet jednostronny :
powyżej 14 dni przed wyjazdem - potrącenie 10% wartości biletu,
od 14 dni do 3 dni przed wyjazdem - potrącenie 25% wartości biletu,
od 3 dni do 1 dnia przed wyjazdem - potrącenie 50% wartości biletu,
w dniu wyjazdu, przed godziną odjazdu - potrącenie 90 % wartości biletu,
bilet dwustronny lub Open : w przypadku zwrotu biletu dwustronnego mają zastosowanie zasady jak w przypadku biletu
jednostronnego, przy czym pod uwagę brana jest tylko data wyjazdu, bilet dwustronny - zwrot powrotu :
zwrot dla klienta to różnica ceny biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego minus wartość potrącenia zależna od daty powrotu wg
zasad jak przy bilecie jednostronnym, bilet dwustronny Open - zwrot powrotu :
zwrot dla klienta to różnica ceny biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego minus 10 % wartości tej kwoty.
Nie wystawia się duplikatów biletów i nie zwraca się należności za bilet zagubiony.
Przy zwrotach biletów zakupionych przez moduł Euroticket www Oferent biletu / Autokar Polska /pobiera opłatę manipulacyjną w
wysokości 10 % wartości biletu zgodnie z Regulaminem korzystania z modułu Euroticket www.
Osoby nieletnie winny posiadać upoważnienie do przewozu osoby nieletniej
/druk na stronie www.autokarpolska .com.pl w dziale dla agentów /
Uwaga: Pasażer proszony jest o stawienie się 15 min przed planowanym odjazdem

autokaru.

